
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το μικρό αυτό βιβλίο γεννήθηκε μέσα από την «καταναγκαστική» επαφή μου με 
τα θέματα της επιστροφής των απελαθέντων με δικαστική απόφαση αλλοδαπών, στο 
περιθώριο σχετικής, πρόσκαιρης δραστηριότητάς μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τη χαρακτηρίζω «καταναγκαστική», διότι 
πρόκειται για μια θεματική στριφνή, δύστροπη και ελάχιστα ελκυστική, απομακρυ-
σμένη από τον δογματικό πυρήνα του ποινικού δικαίου και πνιγμένη σε ένα δάσος 
παρεπόμενων κανόνων, που καθιστούν τον χειρισμό της ιδιαίτερα δυσχερή. Εντού-
τοις, έχει μεγάλη πρακτική σημασία – τόση, ώστε να καθίσταται αναγκαία η επεξερ-
γασία της από κάποιον και η έκδοση ενός σύντομου βοηθήματος με απαντήσεις στα 
βασικά ερωτήματα που θέτει και με προτάσεις για τη μελλοντική διαμόρφωσή της.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου 
προς τον Καθηγητή μου κ. Ιωάννη Γιαννίδη που συνέβαλε στο να έλθω σε επαφή με 
την παρούσα ύλη και για τη σταθερή συμπαράστασή του όλα αυτά τα χρόνια, και 
προς τον φίλο και εκλεκτό συνάδελφο Γιώργο Δημήτραινα για την εμπιστοσύνη του 
και την εξαιρετική συνεργασία μας.

Αθήνα, Μάρτιος 2011

Λιγότερο από ένα έτος μετά την αρχική έκδοση του παρόντος υπό τον τίτλο «Η 
επιστροφή των απελαθέντων με δικαστική απόφαση αλλοδαπών», ο Έλληνας νομο-
θέτης προέβη με τον ν. 4055/2012 σε μια ριζική αναμόρφωση των σχετικών με την 
απέλαση ρυθμίσεων, η οποία συνεχίσθηκε (και ελπίζει κανείς ότι ολοκληρώθηκε) με 
τους ν. 4139/2013 και 4322/2015. Οι αλλεπάλληλες αυτές παρεμβάσεις – που υπεν-
θυμίζουν την… πικρή για τους νομικούς συγγραφείς μοίρα πολλών ερμηνευτικών 
πονημάτων τους – κατέστησαν αναγκαία μια νέα, ριζικά αναμορφωμένη και διευρυ-
μένη έκδοση, στην οποία αναλύονται οι επελθούσες μεταβολές και καλύπτεται κατά 
το δυνατό το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο σοβαρό ζήτημα της εκτέλεσης 
των αποφάσεων δικαστικής απέλασης. Το κοπιώδες και σε ένα βαθμό ανιαρό αυτό 
έργο αποφάσισα, ενόψει και της ολοένα αυξανόμενης εισροής αλλοδαπών στη χώ-
ρα, να αναδεχθώ με το παρόν.

Αθήνα, Μάρτιος 2017 Γιάννης Ανδρουλάκης
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο θεσμός της «δικαστικής» απέλασης, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται η 

απέλαση που επιβάλλεται από τα ποινικά δικαστήρια ως μέτρο ασφαλείας ή παρε-
πόμενη ποινή – σε αντίστιξη προς την «διοικητική» απέλαση που επιβάλλεται από 
τα αρμόδια αστυνομικά όργανα σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3386/2005 (που 
διαδέχθηκε τις αντίστοιχες διατάξεις των ν. 1975/1991 και 2910/2001) –, ρυθμίζεται 
καταρχήν στο άρθρο 74 και δευτερευόντως σε άλλες διατάξεις του Ποινικού μας 
Κώδικα (μέχρι πρόσφατα και στον Κώδικα περί Ναρκωτικών), έχει δε αποκτήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες – από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και εξής – μεγάλη πρα-
κτική σημασία, ενόψει της αθρόας εισροής αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια 
και της καθόλου ασυνήθιστης εμπλοκής τους στους μηχανισμούς της ποινικής δικαι-
οσύνης – εμπλοκής που οφείλεται άλλοτε στη μη τήρηση των νομίμων διατυπώσε-
ων για την είσοδο και διαμονή τους στη χώρα και άλλοτε στη διάπραξη από αυτούς 
«συνηθισμένων» αδικημάτων, μη συνδεόμενων αναγκαστικά με την ιθαγένειά τους. 
Η μεγάλη αυτή σημασία αντικατοπτρίζεται στο ασυνήθιστα διευρυμένο μερίδιο εν-
διαφέροντος (δυσανάλογο, θα έλεγε κανείς, ίσως, εκ πρώτης όψεως, για μια «δευτε-
ρεύουσα» κύρωση του ποινικού μας δικαίου) που, όπως θα γίνει αντιληπτό παρα-
κάτω, έχει κατακτήσει η απέλαση στις αποφάσεις, μελέτες και γνωμοδοτήσεις που 
δημοσιεύονται στον νομικό τύπο.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα της δικαστικής απέλασης εκτείνεται, πέ-
ραν από αυτή καθεαυτή την επιβολή της, και στην δυσκίνητη, πολλές φορές, διαδι-
κασία υλοποίησης και εκτέλεσής της, όπως και στη δυνατότητα άρσης των συνεπειών 
της, ήτοι στους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ενός απελαθέντος μετά την 
πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος. Πράγματι, ο χρόνος ενεργοποίησης της 
δικαστικής απόφασης που επιβάλλει την απέλαση του καταδικασθέντος αλλοδαπού 
και οι πρακτικές επιπλοκές που δημιουργούνται κατά την διαδικασία εκτέλεσης της 
ενλόγω απόφασης αποτελούν διαχρονικά το αντικείμενο έντονου προβληματισμού, 
που εκφράζεται και στις αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις επί του συγκεκρι-
μένου πεδίου. Επιπλέον, με δεδομένη την πολυετή παραμονή πλείστων αλλοδαπών 
στην Ελλάδα και τη θεμελίωση σε αυτήν στοιχείων της προσωπικής, οικογενειακής 
και επαγγελματικής τους υπόστασης, ολοένα και περισσότεροι απελαθέντες κατα-
βάλλουν προσπάθειες, προκειμένου να επιτύχουν την (όσο το δυνατόν ταχύτερη) 
επάνοδό τους στην Ελληνική επικράτεια, εξαντλώντας τις δυνατότητες που τους 
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παρέχουν οι σχετικές διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας και στρέφοντας μεγάλο 
μέρος του ενδιαφέροντος και σε αυτές.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι, λοιπόν, η εξέλιξη και εφαρμογή του πο-
λυσύνθετου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα ανωτέρω ζητήματα, με ιδιαίτερη 
αναφορά στο ισχύον, μετά τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις, νομοθετικό καθεστώς και 
στις απαντήσεις που αρμόζουν στα σημαντικότερα ερωτήματα που απασχολούν 
την τρέχουσα θεωρία και πράξη. Η ενασχόληση με τα ερωτήματα αυτά δίνει την ευ-
καιρία να επεκταθούμε και σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος αναφορικά με 
το δίκαιο εκτέλεσης των ποινών, όπως ο χρόνος εκτέλεσης των μέτρων ασφαλείας 
σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της κύριας ποινής, η τύχη ήδη επιβληθεισών 
κυρώσεων στις περιπτώσεις που το είδος της κύρωσης καταργείται στην νομοθεσία, 
αλλά και σε δικονομικά θέματα, όπως οι δυνατότητες έγερσης αντιρρήσεων ως προς 
την εκτέλεση ποινών και μέτρων ασφαλείας κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ. Δεν θα ασχοληθού-
με, αντίθετα, εκτενώς με θέματα που άπτονται της ίδιας της φύσης και του νομικού 
χαρακτήρα της απέλασης (με εξαίρεση την απέλαση που προβλεπόταν μέχρι πρότι-
νος στην νομοθεσία περί ναρκωτικών), ούτε με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία 
επιβολής της – όλα ζητήματα τα οποία έχουν ήδη τύχει επαρκούς επεξεργασίας στην 
Ελληνική επιστήμη. Το ενδιαφέρον μας ξεκινά από το χρονικό σημείο επιβολής της 
απέλασης και φτάνει μέχρι το σημείο της οριστικής άρσης των συνεπειών της.

Σημαντική θέση στις αναπτύξεις που ακολουθούν καταλαμβάνει το – χαρακτη-
ριζόμενο, όπως θα δούμε, από μεγάλη ρευστότητα και κινητικότητα – διεθνές και 
ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις εσωτερι-
κές νομοθετικές και νομολογιακές επιλογές στο υπό συζήτηση πεδίο. Η δικαστική 
απέλαση αποτελεί ένα ζήτημα που έχει πάψει από καιρό να εξαρτάται αποκλειστικά 
από τις επιδιώξεις του Έλληνα νομοθέτη ή την αυτόνομη ερμηνευτική προσέγγιση 
των Ελληνικών δικαστηρίων. Η τάση δε αυτή διεθνοποίησης μοιάζει να ενισχύεται 
τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο αυξάνονται 
οι μεταναστευτικές ροές και η χρήση της απέλασης εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύ-
τερων προβληματισμών για τα όρια του προσφυγικού δικαίου και για την διαμόρ-
φωση των πολιτικών διαχείρισης των αντίστοιχων πληθυσμών (προσδιορισμού των 
όρων ενσωμάτωσης ή, αντίθετα, εξεύρεσης μεθόδων ανάσχεσης και αποθάρρυνσης 
της περαιτέρω προσέλευσής τους). Παρ’ όλα αυτά, επιλέγεται στη συνέχεια να μη 
γίνει μια ξεχωριστή παρουσίαση των διεθνών πρωτοβουλιών ρύθμισης της μετανα-
στευτικής πολιτικής ή των νομοθετημάτων που αφορούν στην απέλαση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών – κάτι που θα οδηγούσε ενδεχομένως 
σε επαναλήψεις ή στην κουραστική αναπαραγωγή συμβατικών κειμένων –, αλλά οι 
σχετικές αναφορές να ενταχθούν όπου κρίνεται αναγκαίο στα επιμέρους κεφάλαια 
που ακολουθούν.
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Σημαντικό είναι, επίσης, ήδη στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε, ότι σύμφωνα 
με την πάγια θέση της νομολογίας, η τοποθέτηση της βασικής περί απέλασης δι-
άταξης (άρθρο 74 ΠΚ) στην τρίτη ενότητα του τέταρτου κεφαλαίου του Ποινικού 
Κώδικα που αφορά στα μέτρα ασφαλείας (και όχι στις προηγούμενες ενότητες για 
τις κύριες και παρεπόμενες ποινές) και ο σκοπός του θεσμού, που εντοπίζεται στην 
«προστασία του κοινωνικού συνόλου από την επικίνδυνη προσωπικότητα του αλλο-
δαπού δράστη ενός εγκλήματος, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι πρόκειται να 
τελέσει νέα εγκλήματα στο μέλλον», συνεπάγονται αυτονόητα ότι πρόκειται για ένα 
μέτρο ασφαλείας, περιοριστικό της ελευθερίας, για το οποίο, επομένως, δεν ισχύουν 
οι δικονομικές εγγυήσεις που συνοδεύουν την επιβολή των ποινών.1 Αυτό έχει κα-
θοριστική επιρροή για μια σειρά ζητημάτων που θα μας απασχολήσουν παρακάτω, 
όπως η αναστολή εκτέλεσης της απέλασης, η διάρκειά της και οι δυνατότητες άρσης 
των συνεπειών της.

Δυνατή παραμένει, ωστόσο – όπως αναγνωρίζεται και στην ίδια την διάταξη του 
άρθρου 74 παρ. 1 ΠΚ –, η πρόβλεψη της απέλασης και ως παρεπόμενης ποινής. Η 
δυνατότητα αυτή, η οποία παραμένει πάντα διαθέσιμη ως επιλογή στο οπλοστάσιο 
του ποινικού μας νομοθέτη, έχει αξιοποιηθεί στο παρελθόν μόνο για μια κατηγορία 
εγκλημάτων, ήτοι για τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες αλλοδαποί καταδικάζονταν 
(αρχικά με οποιαδήποτε ποινή, στη συνέχεια με ποινή κάθειρξης) για κάποιο από τα 
εγκλήματα των άρθρων 20-25 του ν. 3459/2006 (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά), 
οπότε το δικαστήριο υπεχρεούτο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του συγκεκριμέ-
νου νόμου (που αντιστοιχούσε ενπολλοίς στο άρθρο 17 παρ. 2 του προϊσχύσαντος 
ν. 1729/1987 και αυτό με τη σειρά του στο παλαιότερο άρθρο 16 παρ. 2 του ν.δ. 
743/1970)2, να διατάξει την ισόβια απέλαση των καταδικασθέντων από τη χώρα με-

1. ΓνωμΕισΑΠ 2/1974 (Χρ. Μουστάκη), ΠοινΧρ ΚΔ΄ (1974), σελ. 70 (71)· ΓνωμΕισΑΠ 3/2006 
(Φ. Μακρή), ΠοινΧρ ΝΗ΄ (2008), σελ. 84 = ΠοινΔικ 9 (2006), σελ. 577. Βλ. ακόμα ΑΠ 1449/2005, 
ΠοινΧρ ΝΣΤ΄ (2006), σελ. 247 = ΠοινΛόγ 2005, σελ. 1303 = ΠοινΔικ 9 (2006), σελ. 253 = ΝοΒ 
2006, σελ. 737. Για το αμφισβητούμενο ζήτημα του νομικού χαρακτήρα της απέλασης του 
άρθρου 74 ΠΚ και τις υποστηριζόμενες σχετικά απόψεις από θεωρία και νομολογία, απόψεις 
στις οποίες δεν μπορούμε να επεκταθούμε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, βλ. μόνο Χα-
τζηνικολάου, Η απέλαση αλλοδαπού ως κύρωση του ποινικού δικαίου, 2006, σελ. 88 επ.

2. Το άρθρο 16 παρ. 2 ν.δ. 743/1970 (ΦΕΚ Α΄ 263) που εισήγαγε την υποχρεωτική, ισόβια 
απέλαση των καταδικαζόμενων για ναρκωτικά αλλοδαπών είχε ως εξής: «Προκειμένου περί 
αλλοδαπών ενηλίκων ή ανηλίκων καταδικαζομένων επί παραβάσει των διατάξεων του παρό-
ντος Ν. Διατάγματος, το δικαστήριον διατάσσει υποχρεωτικώς την ισόβιον απέλασιν τούτων 
εκ της χώρας, ήτις εκτελείται μετά την έκτισιν της καταγνωσθείσης ποινής.» Η διάταξη αυ-
τή τροποποιήθηκε αρχικά από το άρθρο 22 του ν. 410/1976, αναριθμούμενη σε παρ. 3 του 
άρθρου 16 του ν.δ. 743/1970, στη συνέχεια δε αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 ν. 
1729/1987, που την κατέστησε κατά τι επιεικέστερη, αφού εισήγαγε την επιφύλαξη της «συν-
δρομής σπουδαίων λόγων, ιδίως οικογενειακών, που δικαιολογούν την παραμονή στη χώρα».
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τά την έκτιση της κύριας ποινής τους, εκτός αν συνέτρεχαν «σπουδαίοι λόγοι, ιδίως 
οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή τους». Η διάταξη αυτή ολοκληρωνό-
ταν με την επισήμανση, ότι για την εκτέλεση της απέλασης εφαρμοζόταν το άρθρο 
74 ΠΚ με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμ-
βάσεις, οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.

Ο χαρακτήρας της ισόβιας απέλασης ως παρεπόμενης ποινής έχει αμφισβητη-
θεί στο παρελθόν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (σε μια Γνωμοδότηση του 
έτους 1979 που απαντούσε σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με 
επίκεντρο την δυνατότητα απονομής χάρης επί της ενλόγω κύρωσης)3, με εκτεταμέ-
νη και προσεγμένη επιχειρηματολογία, την οποία οφείλουμε εντούτοις στο σημείο 
αυτό να αντικρούσουμε, παρακολουθώντας την εξέλιξη του νόμου περί ναρκωτικών 
από το 1970 και εξής:

Η άποψη περί μέτρου ασφαλείας στηρίζεται κατ’ αρχάς στην παραπομπή που γι-
νόταν στην επίμαχη διάταξη του νόμου περί ναρκωτικών στο άρθρο 74 ΠΚ, η οποία 
θεωρείται ότι εξέφραζε «προφανώς» και την ταυτοποίηση του νομικού χαρακτήρα 
των προβλέψεων των δύο διατάξεων ως μέτρων ασφαλείας. Πέραν, ωστόσο, του 
γεγονότος ότι στην αρχική εκδοχή της υπό συζήτηση διάταξης ουδεμία τέτοια πα-
ραπομπή υπήρχε (αυτή προσετέθη με την αντικατάσταση του άρθρου 16 παρ. 2 του 
ν.δ. 743/1970 από το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 410/1976), η μεταγενέστερη αναφορά 
στο άρθρο 74 ΠΚ περιοριζόταν ρητά στο τμήμα του που αφορά στην «εκτέλεση» 
της απέλασης και στόχευε εξαρχής στη ρύθμιση του χρονικού σημείου που θα λάμ-
βανε αυτή χώρα (αντί «μετά την έκτιση της καταγνωσθείσης ποινής» του καταδι-
κασθέντος, όπως όριζε αρχικά το άρθρο 16 παρ. 2 του ν.δ. 743/1970, «μετά την εκ 
των φυλακών οριστικήν απόλυσίν του και εν περιπτώσει απολύσεως υφ’ όρον, ευθύς 
μετά την έξοδόν του εκ των φυλακών», όπως όριζε το άρθρο 74 παρ. 1 ΠΚ μετά την 
αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν. 410/1976, και στη συνέχεια «αμέσως μετά 
την έκτιση της ποινής ή την απόλυσή από τις φυλακές», όπως ορίζεται στη σημερινή 
εκδοχή του άρθρου 74 παρ. 1), χωρίς να είναι εμφανής από πουθενά η διάθεση αντι-
μετώπισης των δύο μορφών απέλασης ως ταυτόσημων και στις υπόλοιπες πτυχές 
τους, δηλαδή ομοειδών κατά τη φύση τους. Άλλωστε, αν ο νομοθέτης ήθελε κάτι 
τέτοιο, θα είχε πράξει αντίστοιχα ήδη με τη θέσπιση του ν.δ. 743/1970 και την πρό-
βλεψη πανομοιότυπων διατάξεων εκεί.

3. ΓνωμΕισΑΠ 6/1979 (Γ. Πλαγιαννάκου), ΠοινΧρ ΚΘ΄ (1979), σελ. 823 επ., με αναφορά στο 
ισχύον τότε άρθρο 16 παρ. 2 του ν.δ. 743/1970· στην ίδια κατεύθυνση βλ. ήδη ΕφΚρ 5/1974 
(με σύμφωνη ΕισΠρ Σπ. Αλεξόπουλου), ΠοινΧρ ΚΔ΄ (1974), σελ. 540 (541). Με την άποψη αυ-
τή του Γ. Πλαγιαννάκου συντάχθηκε αργότερα και η ΓνωμΕισΕφΑθ 3/1986 (Α. Φάκου), ΠοινΧρ 
ΛΣΤ΄ (1986), σελ. 536. Αντίθετα, την ισόβια απέλαση ως παρεπόμενη ποινή δεχόταν η προ-
γενέστερη και των δύο ΓνωμΕισΑΠ 2/1974 (Χρ. Μουστάκη), ΠοινΧρ ΚΔ΄ (1974), σελ. 70 (71).
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Κάτι διαφορετικό δεν προκύπτει ούτε από τις Εισηγητικές και Αιτιολογικές Εκ-
θέσεις που συνόδευαν την αρχική εκδοχή της επίμαχης διάταξης και τις διάφορες 
τροποποιήσεις της που επακολούθησαν. Η Εισηγητική Έκθεση του ν.δ. 743/1970 δεν 
ασχολείται καθόλου με το νομικό χαρακτήρα της νεοεισαγόμενης ισόβιας απέλα-
σης.4 Όμως, η υπ’ αριθ. 123684/17-12-1970 Εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
με την οποία ανακοινώθηκε το ν.δ. 743/1970 χαρακτήριζε ρητά την κύρωση του άρ-
θρου 16 παρ. 2 ως παρεπόμενη ποινή. Και ναι μεν, όπως επισημαίνεται στην προανα-
φερθείσα επιχειρηματολογία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αυτό δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι απηχεί την αυθεντική βούληση του νομοθέτη, όπως θα την εννοού-
σαμε σήμερα. Ακριβώς, όμως, υπό τις τότε συνθήκες ανυπαρξίας κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, αποτελεί, ασφαλώς, το αμέσως καλύτερο στοιχείο στο οποίο μπορεί κανείς 
να ανατρέξει για να την εντοπίσει. Ομοίως, η Εισηγητική Έκθεση του ν. 410/1976, 
θεμελιώνει την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 16 του νόμου περί ναρκωτικών 
αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη ρύθμισης των περιπτώσεων όπου ο καταδικα-
σθείς σε ισόβια απέλαση ή στην (ισχύουσα τότε ακόμα και προβλεπόμενη στην ίδια 
διάταξη) ποινή της εκτόπισης σε τόπο εντός της Ελληνικής επικράτειας απολύεται 
υφ’ όρον, χωρίς καν να αναφέρει το άρθρο 74 ΠΚ. Και ναι μεν μόνο η εκτόπιση χαρα-
κτηρίζεται στην ενλόγω Έκθεση ρητά ως παρεπόμενη ποινή. Όμως, η ρύθμισή της 
εκτόπισης από κοινού με την ισόβια απέλαση και η ταυτόχρονη αναθεώρησή της 
υποδεικνύει και αυτή την νομοθετική αντίληψη περί ταύτισης του νομικού χαρακτή-
ρα των δύο κυρώσεων.

Τη θεώρηση της ισόβιας απέλασης ως παρεπόμενης ποινής ενισχύει κατεξοχήν 
η υποχρεωτική (και όχι δυνητική, όπως στο άρθρο 74 ΠΚ) για το δικαστήριο επιβο-
λή της, όταν επληρούντο οι σχετικές προϋποθέσεις, χωρίς κάποιον περαιτέρω έλεγ-
χο της επικινδυνότητας του δράστη και χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση κινδύνου. 
Σύμφωνα με την άποψη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην προαναφερθείσα 
Γνωμοδότηση, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της κύρωσης οφείλετο στον «δεδομένο 
και μη επιδεχόμενο περαιτέρω έρευνας» από το δικαστήριο κίνδυνο που ενέχει η 
προσωπικότητα του καταδικαζόμενου για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών 
αλλοδαπού. Κάτι τέτοιο δύσκολα μπορεί, όμως, να γίνει δεκτό, αν αναλογισθεί κα-
νείς ότι υπό την αρχική μορφή του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.δ. 743/1970, ακόμα και η 
πλημμεληματική κατοχή μιας ελάχιστης ποσότητας ναρκωτικής ουσίας αρκούσε για 
την ισόβια απέλαση του δράστη.

Η κατάσταση περιεπλάκη, είναι αλήθεια, με τον επόμενο νόμο περί ναρκωτικών 
(ν. 1729/1987) που αντικατέστησε το ν.δ. 743/1970 (και κατήργησε την παρεπόμενη 
ποινή της εκτόπισης αντικαθιστώντας την με την απαγόρευση διαμονής). Το άρθρο 

4. Εκ παραδρομής προφανώς αναφέρεται στη ΓνωμΕισΑΠ 6/1979 (Γ. Πλαγιαννάκου), 
ΠοινΧρ ΚΘ΄ (1979), σελ. 823 (824), ότι δεν υφίσταται τέτοια Εισηγητική Έκθεση.
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17 παρ. 2 του ν. 1729/1987, που ρύθμιζε πλέον την ισόβια απέλαση των καταδικασθέ-
ντων αλλοδαπών, παρέπεμπε συνολικά στο άρθρο 74 ΠΚ και όχι μόνο στην παράγρα-
φο 1 αυτού, προέβλεπε δε την εφαρμογή του όχι μόνο για την εκτέλεση, αλλά και για 
τη διακοπή της απέλασης. Η φαινομενική αυτή αντίφαση – τι είδους «ισόβια» ήταν μια 
απέλαση αν μπορούσε να διακοπεί; – δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι διατάξεις 
του άρθρου 74 παρ. 3 ΠΚ, περί χορήγησης άδειας επιστροφής από τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης, μπορούσαν να εφαρμοσθούν και επί ισόβιας απέλασης, όπως συνέβαινε 
με την «κανονική» απέλαση ως μέτρο ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, όμως, ποτέ 
δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Το σημείο του άρθρου στο οποίο γίνεται λόγος για «διακοπή» 
της απέλασης, φαίνεται ότι ξεχάσθηκε ως κατάλοιπο της αρχικής – μη προκριθείσας 
τελικά – διατύπωσης του Σχεδίου Νόμου, που έτεινε πράγματι προς την κατεύθυνση 
του μέτρου ασφαλείας, καθιστούσε δυνητική την απαγγελία της απέλασης, όπως στο 
βασικό μοντέλο του άρθρου 74 ΠΚ, και, το κυριότερο, προέβλεπε και τη δυνατότητα 
επιβολής πρόσκαιρης απέλασης, τουλάχιστον πέντε ετών – αυτή η πρόσκαιρη απέ-
λαση ήταν προφανώς εκείνη που κατά την πρόθεση του νομοθέτη έπρεπε να μπορεί 
να «διακοπεί» με αντίστοιχη εφαρμογή του άρθρου 74 παρ. 3 ΠΚ.5

Το ζήτημα άρχισε να ξεκαθαρίζει με το άρθρο 1 του ν. 1941/1991, το οποίο αντι-
καθιστώντας το άρθρο 74 παρ. 1 ΠΚ, προσέθεσε σε αυτό εδάφιο β΄ (σήμερα είναι 
το εδάφιο τελευταίο) που υπογραμμίζει, ότι η ρύθμιση της συγκεκριμένης παρα-
γράφου για το χρονικό σημείο εκτέλεσης της απέλασης ισχύει «και όταν η απέλαση 
διατάχθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή».6 Σύμφωνα με την Εισηγητι-
κή Έκθεση, με τη διάταξη αυτή «προστίθεται η παρεπόμενη ποινή απελάσεως, που 
προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, εκτός της προβλεπόμενης στον Π.Κ. ως μέτρου 
ασφαλείας (άρθρα 69 επ.)». Η διάταξη περί ισόβιας απέλασης του νόμου περί ναρκω-
τικών ήταν όμως η μόνη διάταξη σε ειδικό ποινικό νόμο που προέβλεπε την κύρωση 
της απέλασης. Με δεδομένο δε ότι αυτή ήδη παρέπεμπε στο άρθρο 74 ΠΚ για τον 
τρόπο εκτέλεσής της, η ανωτέρω προσθήκη του ν. 1941/1991 δεν είχε άλλο αποτέ-
λεσμα πέραν του να επιβεβαιώσει τον νομικό χαρακτήρα της απέλασης του νόμου 
περί ναρκωτικών ως παρεπόμενης ποινής.7

5. Και η Εισηγητική Έκθεση του ν. 1729/1987 αναφέρεται στην ελαστικότερη ρύθμιση της 
απέλασης, τη δυνητική της απαγγελία και τη δυνατότητα επιβολής απέλασης μόνο για ορι-
σμένο χρόνο που προέβλεπε το αρχικό Σχέδιο Νόμου. Εκεί το άρθρο 17 παρ. 2 είχε ως εξής: 
«Για τους αλλοδαπούς ενήλικους ή ανήλικους που καταδικάζονται για παράβαση του νόμου 
αυτού, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την πρόσκαιρη απέλαση για πέντε (5) χρόνια 
τουλάχιστον ή την ισόβια απέλασή τους από τη χώρα. Για την εκτέλεση και τη διακοπή της 
απέλασης εφαρμόζεται το άρθρο 74 του Ποινικού Κώδικα.» Κατά τη συζήτηση του νομοσχε-
δίου επικράτησε, όμως, προφανώς, η άποψη περί ισοβιότητας της απέλασης.

6. ΦΕΚ Α΄ 41/18-03-1991.
7. Ατυχή χαρακτηρίζει την ενλόγω τροποποίηση ο Χατζηνικολάου, ό.π., σελ. 60 επ., λόγω 
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Και η τελευταία επιφύλαξη σχετικά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διαλύθηκε, μετά 
την εκ νέου αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν. 1729/1987 από το άρθρο 5 παρ. 
9 του ν. 3189/20038, κατά την οποία εξαλείφθηκε η προβληματική αναφορά στη 
«διακοπή» της ισόβιας απέλασης και παρέμεινε η πρόβλεψη για την εκτέλεσή της 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 ΠΚ, με την επιφύλαξη μόνο των σχετι-
κών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από 
την Ελλάδα – η ίδια διατύπωση μεταφέρθηκε στην συνέχεια στον Κώδικα Νόμων για 
τα Ναρκωτικά (άρθρο 35 παρ. 2 ν. 3459/2006). Έτσι, την άποψη περί παρεπόμενης 
ποινής τείνει πλέον να δέχεται εφεξής – με αφορμή συχνά το ζήτημα της μη χειρο-
τέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου από την επιβολή της ισόβιας απέλασης 
για πρώτη φορά στον δεύτερο βαθμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 470 ΚΠΔ – και η 
νομολογία του Αρείου Πάγου.9

Β.  Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ: Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
Το στάδιο της εκτέλεσης της απέλασης ως κύρωσης του ποινικού δικαίου χαρα-

κτηρίζεται από δυο διακριτές όψεις: Αφενός την απέλαση υπό στενή εννοία, ήτοι 
την αναγκαστική απομάκρυνση του καταδικασθέντος αλλοδαπού από την χώρα 
και αφετέρου την απαγόρευση επανεισόδου του για ορισμένο ή αόριστο χρονικό 
διάστημα, ανάλογα με τις προβλέψεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται με ευκρίνεια και στο επίπεδο της 
περιγραφής της επιβαλλόμενης από το δικαστήριο κύρωσης, όπως συμβαίνει πλέον 
και στο άρθρο 74 ΠΚ μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 του ν. 4322/2015.10 

κυρίως της παράλειψης του νομοθέτη να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τις μέχρι τότε θέ-
σεις της νομολογίας. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η προσθήκη ήταν συμβατή με τη 
διαχρονική βούληση του νομοθέτη και περιόρισε τις αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία της.

8. ΦΕΚ Α΄ 143/21-10-2003.
9. ΑΠ 162/2006, ΠοινΛόγ 2006, σελ. 140 (142) = ΠοινΔικ 9 (2006), σελ. 815· ΑΠ 265/2006, 

ΠοινΛόγ 2006, σελ. 191 (194)· ΑΠ 1686/2006, ΠοινΧρ ΝΖ΄ (2007), σελ. 790 = ΠοινΔικ 9 (2006), 
σελ. 1399 (1400) (με παρατηρήσεις Μ. Γεωργιάδου)· ΑΠ 903/2007, ΠοινΛόγ 2007, σελ. 636 
(637) = ΠοινΔικ 10 (2007), σελ. 1248· ΑΠ 812/2008, ΕΔΠΑ 2008, σελ. 66 (68)· ΑΠ 1550/2009, 
ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 634/2010, ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 1056/2012, Πράξ&ΛόγΠΔ 2012, σ. 506. Για «ποινή» μιλά 
και η ΓνωμΕισΑΠ 7/2000 (Άγ. Βασιλόπουλου), ΠοινΧρ Ν΄ (2000), σελ. 465 = ΠοινΔικ 3 (2000), 
σελ. 1114. Αντίθετες όχι ορθά οι ΑΠ 1050/1988, ΠοινΧρ ΛΘ΄ (1989), σελ. 44 επ. = ΝοΒ 36 
(1988), σελ. 1480 επ.· ΑΠ 579/2006, ΠοινΧρ ΝΖ΄ (2007), σελ. 52 επ.· ΑΠ 902/2012, ΠοινΧρ ΞΓ΄ 
(2013), σελ. 345· αλλά και η ΓνωμΕισΑΠ 7/2001 (Αθ. Ανδρεουλάκου), ΠοινΔικ 5 (2002), σελ. 31 
επ., που παρ’ ότι δέχεται το ενδεχόμενο επιβολής απέλασης ως παρεπόμενης ποινής, θεωρεί 
την ισόβια απέλαση του άρθρου 17 παρ. 2 ν. 1729/1987 μέτρο ασφαλείας (32).

10. ΦΕΚ Α΄ 42/27-04-2015.
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Ανεξαρτήτως όμως αυτού, ήδη η υλοποίηση του αρχικού σταδίου (ή της πρωταρ-
χικής κύρωσης) της απομάκρυνσης του υπό απέλαση αλλοδαπού από τα όρια της 
εθνικής επικράτειας, παρουσιάζει μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών προβλημά-
των, τα οποία εξετάζονται αναλυτικότερα στην συνέχεια.

Β. Η εκτέλεση της δικαστικής απέλασης: Η απομάκρυνση του αλλοδαπού από τη χώρα

1. Ο χρόνος εκτέλεσης της απέλασης
Ένα πρώτο ερώτημα που αφορά στην υπό στενή εννοία εκτέλεση της δικαστικής 

απέλασης, έχει να κάνει με τον χρόνο ενεργοποίησης της υποχρέωσης των αρμόδιων 
αρχών για απομάκρυνση των θιγόμενων προσώπων εκτός του Ελληνικού εδάφους. Με 
δεδομένο ότι η απέλαση επιβάλλεται καταρχήν συμπληρωματικά προς μια ποινή στέ-
ρησης της ελευθερίας, επιλογή του ιστορικού νομοθέτη του Ποινικού Κώδικα, όπως 
αποτυπώθηκε στην αρχική εκδοχή του άρθρου 74 παρ. 1 ΠΚ, ήταν αυτή να εκτελείται 
αμέσως «μετά την εκ των φυλακών οριστικήν απόλυσιν» του καταδικασθέντος σε κά-
θειρξη ή φυλάκιση αλλοδαπού.11 Αντίστοιχα, στο άρθρο 16 παρ. 2 του ν.δ. 743/1970, 
όπου προβλέφθηκε για πρώτη φορά η ειδική δυνατότητα επιβολής ισόβιας απέλασης 
ως παρεπόμενης ποινής για τους παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ορί-
σθηκε ότι η απέλαση «εκτελείται μετά την έκτισιν της καταγνωσθείσης ποινής».

Κάτι διαφορετικό ίσχυε, στις περιπτώσεις επιβολής της απέλασης κατ’ άρθρο 74 
παρ. 2 ΠΚ σε συμπλήρωση των – μάλλον απίθανης εφαρμογής – μέτρων ασφαλείας 
που προβλέπονται στα άρθρα 69 (φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματών), 71 (εισαγω-
γή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα) και 72 ΠΚ (παραπομπή 
σε κατάστημα εργασίας). Εδώ η απέλαση είχε προβλεφθεί να εκτελείται αμέσως μετά 
την έκτιση των συγκεκριμένων μέτρων. Έτσι, σε περίπτωση όπου το δικαστήριο διέ-
τασσε την φύλαξη ακαταλόγιστου αλλοδαπού εγκληματία σε δημόσιο θεραπευτικό 
κατάστημα, η απέλαση θα εξετελείτο όταν το συμβούλιο πλημμελειοδικών στην πε-
ριφέρεια του οποίου εκτελείται η φύλαξη αποφάσιζε ότι η συνέχιση της φύλαξης δεν 
επεβάλετο πλέον από την δημόσια ασφάλεια και διέτασσε την απόλυση εκείνου που 
φυλασσόταν κατ’ άρθρο 70 παρ. 3 ΠΚ. Ομοίως, σε περίπτωση εισαγωγής αλκοολικού 
ή τοξικομανούς εγκληματία σε θεραπευτικό κατάστημα, ή στην (πράγματι ανύπαρ-
κτη) περίπτωση παραπομπής φυγόπονου εγκληματία σε επανορθωτικό κατάστημα 
εργασίας, η απέλαση θα εξετελείτο αμέσως μετά την έξοδό του από το κατάστημα 
μετά την πάροδο του ελάχιστου χρόνου παραμονής του σε αυτό ή την θεραπεία του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 παρ. 2 και 72 παρ. 3-4 ΠΚ.

Σε περίπτωση τώρα επιβολής της απέλασης όχι σε συμπλήρωση, αλλά σε αντι-
κατάσταση των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται στα άρθρα 69, 71 και 72 ΠΚ, 
ο χρόνος εκτέλεσης ήταν άμεσα εξαρτημένος από το είδος του αντικαθιστάμενου 

11. Έτσι και στο άρθρο 58 του Σχεδίου ΠΚ του 1933.
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μέτρου ασφαλείας. Αν επρόκειτο για την φύλαξη ακαταλόγιστου εγκληματία σε δη-
μόσιο θεραπευτικό κατάστημα, η οποία προϋποθέτει την απαλλαγή του κατηγορου-
μένου από την κύρια ποινή, η απέλαση θα εξετελείτο αμέσως μετά την έκδοση της 
απόφασης που την επέβαλε. Αλλιώς, αν επρόκειτο για μέτρο ασφαλείας των άρθρων 
71 ή 72 ΠΚ, η εκτέλεση του οποίου θα επακολουθούσε κανονικά την έκτιση της κύ-
ριας ποινής, ίσχυε ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της απέλασης ό,τι ίσχυε και για την 
περίπτωση που η απέλαση επεβάλετο σε βάρος επικίνδυνου εγκληματία κατ’ άρθρο 
74 παρ. 1 ΠΚ.12

Οι ανωτέρω βασικοί κανόνες, ωστόσο, και ειδικότερα οι διατυπώσεις που επελέ-
γησαν για το άρθρο 74 παρ. 1 ΠΚ και την αντίστοιχη διάταξη του νόμου περί ναρ-
κωτικών (άρθρο 16 παρ. 2 του ν.δ. 743/1970), σύντομα δημιούργησαν σοβαρά προ-
βλήματα, ιδίως αναφορικά με την εκτέλεση της απέλασης στις περιπτώσεις όπου 
καθίστατο δυνατή, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η εν ελευθερία έκτιση ή αναστολή 
εκτέλεσης της κύριας ποινής. Είναι αναγκαίο, έτσι, να προσδιορισθεί ο χρόνος εκτέ-
λεσης της απέλασης όταν τίθεται θέμα: α) υφ’ όρον απόλυσης του καταδίκου, β) υφ’ 
όρον αναστολής εκτέλεσης της ποινής, γ) μετατροπής της στερητικής της ελευθερί-
ας ποινής σε χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, δ) πληρωμής των δι-
καστικών εξόδων και των χρηματικών ποινών, ε) ανασταλτικού αποτελέσματος των 
ενδίκων μέσων, και στ) σύμπτωσης της απέλασης με άλλες εκκρεμείς διαδικασίες.

α) Απέλαση και υφ’ όρον απόλυση

Ένα πρώτο πρόβλημα ανέκυψε στις περιπτώσεις των υφ’ όρον απολυόμενων κα-
ταδίκων, και ειδικότερα ως προς το κατά πόσο ήταν επιτρεπτή η απέλαση αλλοδαπού 
που απελύετο κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 επ. ΠΚ – οι οποίες δεν διακρίνουν 
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών καταδίκων – πριν ακόμα παρέλθει ο χρόνος δοκι-
μασίας του. Σύμφωνα με την κρατούσα σε θεωρία και νομολογία άποψη, η παρέλευ-
ση του χρόνου της δοκιμασίας προ της εκτέλεσης της απέλασης ήταν απαραίτητη, 
με δεδομένο τον χαρακτήρα της μεν υφ’ όρον απόλυσης όχι ως χαριστικού μέτρου 
ή μεθόδου απαλλαγής του καταδικασθέντος από το υπόλοιπο της ποινής, αλλά ως 
ειδικού τρόπου έκτισης της ποινής, του δε χρονικού διαστήματος της δοκιμασίας ως 
χρόνου έκτισης της ποινής σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί κατά το διάστημα αυτό η ελεγχόμενη επανένταξη του καταδίκου στην 
κοινωνία.13 Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, επεβάλλετο κατά την απολύτως κρατούσα 

12. Δεν μοιάζει, έτσι, ακριβές εδώ το λεγόμενο από τον Σιδέρη, Διοικητική και δικαστική 
απέλαση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων, ΠοινΧρ ΜΖ΄ (1997), σελ. 1233 (1245), ότι σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις «η απέλαση αυτή εκτελείται μόλις αναγγελθεί».

13. Γαρδίκα, Η υφ’ όρον απόλυσις του καταδίκου, ΠοινΧρ Β΄ (1952), σελ. 473 (480 υποσ. 1)∙ 
Λαμπρία, Περί του χρόνου εκτελέσεως της εκτοπίσεως εν περιπτώσει παροχής υφ’ όρον απο-

APELASI ANDROUL IOAN..indd   9APELASI ANDROUL IOAN i dd 9 11/8/17   1:45 PM11/8/17 1 45 PM


	Blank Page
	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


